
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

Traploos verstelbare werktafels 

Er is altijd een oplossing! 
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004 -0  7 FLEX 150 slinger bediening      

008 -  10 FLEX 300 slinger bediening     

011 -  13 FLEX 100 elektrische bediening    

014 -  17 FLEX 200 elektrische bediening    

000 -  18 FLEX 3740 elektrische bediening       

019 -  21 FLEX 375 elektrische bediening    0                     

022 -  23 FLEX 200-S elektrische bediening                 

024 -  25 FLEX 500 elektrische bediening               

028 -  26 FLEX 750  elektrische bediening    0          

031 -  27 FLEX 1000 elektrische bediening       0        

028 -  29 FLEX 150-S elektrische bediening                  

030 -  31  FLEX 300-D Duo elektrische bediening          

032 -  33 FLEX Combi Single elektrische bediening      

042 -  34  FLEX Duo elektrische bediening        

048 -  35 Lift Column Trolley (accu)                                

037 -  41 Tafel “Stabile” 300 (instelbaar) 0                             

042 -  43 Voorbeelden geleverde uitvoeringen 

Ergonomie staat centraal. 

Centraal bij de ontwikkeling van deze hoogte verstelbare werktafels staan de oplossingen waarmee uw werk  

eenvoudiger wordt en efficiënter verloopt en waarmee de risico’s van letsel door verkeerde belasting                

verminderen. 

Daarnaast is er alles aan gedaan om een soepele en flexibele werking gegarandeerd zou worden en is er met   

behulp van een uitgebreid programma aan accessoires en toebehoren de werkplek geheel aan te passen aan uw 

wensen en omstandigheden. 

Uiteraard kunnen alle hoogte verstelbare werktafels geheel aangepast worden aan uw wensen en eisen, zoals u 

al ruim 45 jaar van ons gewend bent. 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 

index 

 

Wij doen nog aan ouderwetse service! 



4 

hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststofstelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, 

in hoogte instelbaar 

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

hoogteverstelling  

 door middel van een wegschuifbare en                  

inklapbare slinger  

 variabel verstelbaar  

opties en accessoires  

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 kantelbaar werkblad  

 onderplank  

 wielen 

 schuifladen 

of 

slingerbediening FLEX 150 
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slingerbediening 

hoogte verstelbare werktafels 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154541700        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154541700/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154541700/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154541700/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm    154541700/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154541809                   

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154541809/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154541809/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154541809/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      154541809/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154541908                   

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154541908/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154541908/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154541908/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      154541908/B40   

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

FLEX 150 - 530 
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hoogte verstelbare werktafels 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154541403        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154541403/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154541403/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154541403/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm    154541403/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154541502                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154541502/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154541502/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154541502/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      154541502/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154541601                   

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154541601/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154541601/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154541601/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      154541601/B40   

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

slingerbediening FLEX 150 - 730 
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hoogte verstelbare werktafels 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154542005        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154542005/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154542005/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154542005/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   615 ↔ 965 mm    154542005/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154542104                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154542104/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154542104/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154542104/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      154542104/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154542203                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154542203/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154542203/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154542203/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      154542203/B40   

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

slingerbediening FLEX 150 - 730 LAAG 
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hoogte verstelbare werktafels 

of 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststofstelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, 

in hoogte instelbaar 

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

hoogteverstelling  

 door middel van een wegschuifbare en                  

inklapbare slinger  

 variabel verstelbaar  

opties en accessoires  

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 kantelbaar werkblad  

 onderplank  

 wielen 

 schuifladen 

slingerbediening FLEX 300 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154551022        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154551022/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154551022/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154551022/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm    154551022/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154551121                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154551121/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154551121/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154551121/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      154551121/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154551220                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154551220/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154551220/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154551220/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      154551220/B40   

slingerbediening FLEX 300 - 730 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154551329        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154551329/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154551329/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154551329/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   615 ↔ 965 mm    154551329/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154551378                   

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154551378/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154551378/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154551378/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      154551378/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    154551428                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    154551428/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    154551428/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    154551428/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      154551428/B40   

slingerbediening FLEX 300 - 730 LAAG 
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, 

in hoogte instelbaar 

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

hoogteverstelling  

 door middel van een elektro motor  

 variabel verstelbaar  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 onderplank  

 hoog/laag  bediening met geheugen 

elektrische bediening FLEX 100 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154551469        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154551469/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154551469/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154551469/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm    154551469/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154551493                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154551493/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154551493/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154551493/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      154551493/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    154551527                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    154551527/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    154551527/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    154551527/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      154551527/B40   

elektrische bediening FLEX 100 - 530 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    184511327        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    184511327/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    184511327/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    184511327/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm    184511327/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    184511426                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    184511426/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    184511426/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    184511426/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      184511426/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    154551550                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    154551550/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    154551550/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    154551550/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      154551550/B40   

elektrische bediening FLEX 100 - 730 
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 stabiliserende dwarsverbinding tussen de          

tafelpoten, in hoogte instelbaar 

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. 

twee 24 Volt motoren met spindelaandrijving  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 bedieningspaneel met geheugen 

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 kantelbaar werkblad  

 onderplank  

 wielen 

 schuifladen 

of 

elektrische bediening FLEX 200 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 200 - 530 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    184471506        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    184471506/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    184471506/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    184471506/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm    184471506/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    184471605                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    184471605/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    184471605/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    184471605/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      184471605/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 530 mm   675 ↔ 1125 mm    184471704                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   688 ↔ 1138 mm    184471704/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   692 ↔ 1142 mm    184471704/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   694 ↔ 1144 mm    184471704/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   715 ↔ 1165 mm      184471704/B40   
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 200 - 730 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    184471209        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    184471209/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    184471209/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    184471209/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm    184471209/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    184471308                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    184471308/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    184471308/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    184471308/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      184471308/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    184471407                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    184471407/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    184471407/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    184471407/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      184471407/B40   
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 200 - 730 LAAG 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    184471803        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    184471803/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    184471803/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    184471803/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   615 ↔ 965 mm    184471803/B40    

onderstel zonder blad   1500 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    184471902                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    184471902/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    184471902/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    184471902/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      184471902/B40   

onderstel zonder blad   1900 x 730 mm   575 ↔ 925 mm    184472009                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   588 ↔ 938 mm    184472009/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   592 ↔ 942 mm    184472009/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   594 ↔ 944 mm    184472009/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   615 ↔ 965 mm      184472009/B40   



18 

hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 3740 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1092 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    20-130631        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    20-130631/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    20-130631/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    20-130631/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm    20-130631/B40    

onderstel zonder blad   1492 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    20-132705                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    20-132705/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    20-132705/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    20-132705/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      20-132705/B40   

onderstel zonder blad   1692 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    20-130452                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1800 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    20-130452/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1800 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    20-130452/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1800 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    20-130452/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1800 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      20-130452/B40   

onderstel zonder blad   1892 x 730 mm   675 ↔ 1125 mm    20-1240000                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   688 ↔ 1138 mm    20-1240000/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   692 ↔ 1142 mm    20-1240000/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   694 ↔ 1144 mm    20-1240000/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   715 ↔ 1165 mm      20-1240000/B40   

Uiterst stabiele uitvoering. 
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 stabiliserende dwarsverbinding tussen de              

tafelpoten, in hoogte instelbaar 

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. twee 

24 Volt motoren met spindelaandrijving  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 bedieningspaneel met geheugen 

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 kantelbaar werkblad  

 onderplank  

 wielen 

 schuifladen 

elektrische bediening FLEX 375 

Hoektafel links of rechts 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 375 - 530 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1190 x 527 mm   685 ↔ 1135 mm    243400108        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   698 ↔ 1148 mm    243400108/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   702 ↔ 1152 mm    243400108/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   704 ↔ 1154 mm    243400108/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   725 ↔ 1175 mm    243400108/B40    

onderstel zonder blad   1590 x 527 mm   685 ↔ 1135 mm    243400207                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   698 ↔ 1148 mm    243400207/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   702 ↔ 1152 mm    243400207/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   704 ↔ 1154 mm    243400207/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   725 ↔ 1175 mm      243400207/B40   

onderstel zonder blad   1990 x 527 mm   685 ↔ 1135 mm    243400306                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   698 ↔ 1148 mm    243400306/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   702 ↔ 1152 mm    243400306/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   704 ↔ 1154 mm    243400306/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   725 ↔ 1175 mm      243400306/B40   
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 375 - 730 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1190 x 727 mm   685 ↔ 1135 mm    243400405        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   698 ↔ 1148 mm    243400405/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   702 ↔ 1152 mm    243400405/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   704 ↔ 1154 mm    243400405/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   725 ↔ 1175 mm    243400405/B40    

onderstel zonder blad   1590 x 727 mm   685 ↔ 1135 mm    243400504                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   698 ↔ 1148 mm    243400504/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   702 ↔ 1152 mm    243400504/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   704 ↔ 1154 mm    243400504/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   725 ↔ 1175 mm      243400504/B40   

onderstel zonder blad   1990 x 727 mm   685 ↔ 1135 mm    243400603                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   698 ↔ 1148 mm    243400603/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   702 ↔ 1152 mm    243400603/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   704 ↔ 1154 mm    243400603/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   725 ↔ 1175 mm      243400603/B40   
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hoogte verstelbare werktafels 

onderbladen Opties en toebehoren 

uitvoering     afmetingen   voor tafelbreedte   artikelnr. 

Onderblad met 13 mm Volkernblad 0940 x 400 mm   1200 mm     OB-94.40/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 0940 x 400 mm     1200 mm     OB-94.40/B19    

Onderblad met 13 mm Volkernblad 0940 x 500 mm   1200 mm     OB-94.50/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 0940 x 500 mm     1200 mm     OB-94.50/B19          

Onderblad met 13 mm Volkernblad 1340 x 400 mm   1600 mm     OB-134.40/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 1340 x 400 mm     1600 mm     OB-134.40/B19          

Onderblad met 13 mm Volkernblad 1340 x 500 mm   1600 mm     OB-134.50/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 1340 x 500 mm     1600 mm     OB-134.50/B19          

Onderblad met 13 mm Volkernblad 1740 x 400 mm   2000 mm     OB-174.40/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 1740 x 400 mm     2000 mm     OB-174.40/B19          

Onderblad met 13 mm Volkernblad 1740 x 500 mm   2000 mm     OB-174.50/VK   

Onderblad met 19 mm beukenblad 1740 x 500 mm     2000 mm     OB-174.50/B19          

       

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 
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hoogte verstelbare werktafels 

Kantelsysteem elektrisch Opties en toebehoren 

Traploos verstelbaar kantelsysteem. 

Afhankelijk van de wensen en afmetingen moeten er 1 of 2 stuks worden toegepast. 

De te bewerken producten moeten  bevestigd worden aan het werkblad, of het werkblad 

moet voorzien worden van een opstaande rand. 

Traploos kantelbaar van 0 - 40°. 

De tafel moet een diepte van 800 mm hebben en moet voorzien zijn van een achter frame 

t.b.v. de montage van het kantelsysteem. 

Kan niet gebruikt worden in combinatie met ladeblokken. 
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hoogte verstelbare werktafels 

Diversen Opties en toebehoren 

Kantelsysteem (handmatig) 

Bediening met geheugen (FLEX 200)  

Hoog/laag bediening (FLEX   200) 

Set wielen 

Handmatig instelbaar kantelsysteem 

Kantelbaar 0 - 30° 

Maximaal belastbaar tot 80 kg 

artikelnr. 

184476109 

Wordt onder het werkblad gemonteerd. 

Uitgevoerd met 3 programmeerbare        

geheugenposities 

Uitvoering zonder display (A) en              
met display (B)  

artikelnr. 

A      184477024 

B      184477032 

Wordt standaard gemonteerd onder de 

FLEX 200. 

Wordt onder het werkblad gemonteerd. 

artikelnr. 

184477008 

Set van 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd 

Inbouwhoogte 90mm 

Draagvermogen set 240 kg. 

artikelnr. 

wielset75 
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. een 

24 Volt motor 

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 schuifladen 

FLEX 200-S 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 200-S 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1100 x 720 mm   650 ↔ 1100 mm    130220205        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    130220205/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    130220205/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    130220205/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    130220205/B40    

 



27 

hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. 2    

24 Volt motoren  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 bedieningspaneel met geheugen 

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 schuifladen 

of 

FLEX 500 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 500 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1585 x 720 mm   650 ↔ 1100 mm    130210107        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    130210107/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    130210107/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    130210107/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1600 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    130210107/B40    

onderstel zonder blad   1985 x 720 mm   650 ↔ 1100 mm    130210206        

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    130210206/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    130210206/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    130210206/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     2000 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    130210206/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 750 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1585 x 730 mm   650 ↔ 1100 mm    185120102        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    185120102/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    185120102/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    185120102/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1600 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    185120102/B40    

onderstel zonder blad   1985 x 730 mm   650 ↔ 1100 mm    185120201        

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    185120201/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    185120201/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    185120201/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     2000 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    185120201/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 1000 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1585 x 730 mm   650 ↔ 1100 mm    185120300        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    185120300/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    185120300/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    185120300/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1600 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    185120300/B40    

onderstel zonder blad   1985 x 730 mm   650 ↔ 1100 mm    185120409        

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   663 ↔ 1113 mm    185120409/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   667 ↔ 1117 mm    185120409/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   669 ↔ 1119 mm    185120409/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     2000 x 800 mm   690 ↔ 1140 mm    185120409/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. één 

24 Volt motor 

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 bedieningspaneel met geheugen 

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 

FLEX 150-S 



32 

hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 150-S 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1703 x 1106 x 600 mm  655 ↔ 1105 mm    130230105        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1703 x 1106 x 600 mm  668 ↔ 1118 mm    130230105/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1703 x 1106 x 600 mm  672 ↔ 1122 mm    130230105/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1703 x 1106 x 600 mm  674 ↔ 1124 mm    130230105/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1703 x 1106 x 600 mm  695 ↔ 1145 mm    130230105/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar 

d.m.v. één 24 Volt motor  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

opties en accessoires  

 bedieningspaneel met geheugen 

 extensie frames voor schappen, panelen en          

verlichting  

 

FLEX 300-D Duo 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX 300-D Duo 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1703 x 1106 x 600 mm  655 ↔ 1105 mm    130230303        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1703 x 1106 x 600 mm  668 ↔ 1118 mm    130230303/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1703 x 1106 x 600 mm  672 ↔ 1122 mm    130230303/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1703 x 1106 x 600 mm  674 ↔ 1124 mm    130230303/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1703 x 1106 x 600 mm  695 ↔ 1145 mm    130230303/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker 

gebruik 

 gelakt stalen frames 

 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm 

hoogteverstelling  

 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar 

d.m.v. één 24 Volt motor 

 stille werking met geleidelijke start en 

stop  

 

of 

FLEX Combi Single 
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX Combi Single 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1200 x 1200 mm   790 ↔ 1290 mm    130240104        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 1200 mm   803 ↔ 1303 mm    130240104/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 1200 mm   807 ↔ 1307 mm    130240203/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 1200 mm   809 ↔ 1309 mm    130240104/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 1200 mm   830 ↔ 1330 mm    130240104/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening FLEX Duo 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1200 x 1200 mm   790 ↔ 1290 mm    130240302        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 1200 mm   803 ↔ 1303 mm    130240302/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 1200 mm   807 ↔ 1307 mm    130240401/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 1200 mm   809 ↔ 1309 mm    130240302/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 1200 mm   830 ↔ 1330 mm    130240302/B40    
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hoogte verstelbare werktafels 

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.  

 recyclebaar en duurzaam  

 gemakkelijk schoon te maken     

 elegant ontwerp 

 gelakt stalen bladframe 

 verzinkt voetframe 

zware uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames 

 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm 

hoogteverstelling  

 traploze in hoogte verstelbaar d.m.v. een 1.18 Ah 

type Li/Ion batterij  

 stille werking met geleidelijke start en stop  

 

Lift Column Trolley 



39 

hoogte verstelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

elektrische bediening Lift Column Trolley 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1200 x 600 mm   680 ↔ 1130 mm    135930204        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   693 ↔ 1143 mm    135930204/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   697 ↔ 1147 mm    135930253/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   699 ↔ 1149 mm    135930204/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   720 ↔ 1170 mm    135930204/B40    
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hoogte instelbare werktafels 

vervaardigd uit gelakt stalen profielen.  

 recyclebaar en duurzaam  

uitvoering voor industrieel gebruik  

 CE markering voor een veilig en zeker gebruik 

 gelakt stalen frames (RAL 7037) 

hoogteverstelling  

 stabiel 4-poots instelbaar stalenframe 

 hoogte instelbaar d.m.v. uitschuifbaar C-pootprofiel 

met kooimoer en voorzien van kunststof              

pootdoppen  

 tussen de poten langs– en dwarsliggers voor extra 

stabiliteit en voor eventuele montage van             

opbouwstaanders 

opties 

 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm 

of 

Tafel “Stabile” 300 
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instelbaar d.m.v. klemschroeven 

hoogte instelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

Tafel “Stabile” 300 - 585 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1196 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    184610202        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    184610202/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    184610202/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    184610202/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm    184601202/B40    

onderstel zonder blad   1596 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    184610301                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    184610301/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    184610301/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    184610301/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm      184610301/B40   

onderstel zonder blad   1996 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    184610400                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    184610400/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    184610400/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    184610400/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm      184610400/B40   
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instelbaar d.m.v. klemschroeven 

hoogte instelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

Tafel “Stabile“- 300 - 765 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1196 x 765 mm   725 ↔ 0975 mm    184611507        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 800 mm   738 ↔ 0988 mm    184611507/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 800 mm   742 ↔ 0992 mm    184611507/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 800 mm   744 ↔ 0994 mm    184611507/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 800 mm   765 ↔ 1015 mm    184611507/B40    

onderstel zonder blad   1596 x 765 mm   725 ↔ 0975 mm    184611606                   

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 800 mm   738 ↔ 0988 mm    184611606/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 800 mm   742 ↔ 0992 mm    184611606/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 800 mm   744 ↔ 0994 mm    184611606/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 800 mm   765 ↔ 1015 mm      184611606/B40   

onderstel zonder blad   1996 x 765 mm   725 ↔ 0975 mm    184611705                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 800 mm   738 ↔ 0988 mm    184611705/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 800 mm   742 ↔ 0992 mm    184611705/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 800 mm   744 ↔ 0994 mm    184611705/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 800 mm   765 ↔ 1015 mm      184611705/B40   
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instelbaar d.m.v. klemschroeven 

hoogte instelbare werktafels 

Andere uitvoeringen, afmetingen                       

en werkbladen op aanvraag. 

Aanbouwtafel “Stabile” Side 585 

uitvoering     afmetingen   laag / hoog     artikelnr. 

onderstel zonder blad   1158 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    50663160        

onderstel met 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    50663160/VK             

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1200 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    50663160/G      

onderstel met 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    50663160/B19            

onderstel met 40 mm beukenblad     1200 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm    50663160/B40    

onderstel zonder blad   1558 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    50663269                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    50663269/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 1600 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    50663269/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    50663269/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  1600 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm      50663269/B40   

onderstel zonder blad   1958 x 585 mm   725 ↔ 0975 mm    50663368                    

onderstel met 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm   738 ↔ 0988 mm    50663368/VK          

onderstel met 17 mm ESD-veilig blad 2000 x 600 mm   742 ↔ 0992 mm    50663368/G            

onderstel met 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm   744 ↔ 0994 mm    50663368/B19        

onderstel met 40 mm beukenblad  2000 x 600 mm   765 ↔ 1015 mm      50663368/B40   
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accessoires en toebehoren 

hoogte instelbare werktafels 

Tafel “Stabile” onderblad  450 mm 

uitvoering     afmetingen   voor tafeldiepte    artikelnr. 

onderblad 13 mm Volkernblad  1200 x 450 mm    600 mm    S-120.45/VK             

onderblad 19 mm beukenblad  1200 x 450 mm    600 mm    S-120.45/B19    

onderblad 13 mm Volkernblad  1600 x 450 mm    600 mm    S-160.45/VK          

onderblad 19 mm beukenblad  1600 x 450 mm    600 mm    S-160.45/B19         

onderblad 13 mm Volkernblad  2000 x 450 mm    600 mm    S-200.45/VK          

onderblad 19 mm beukenblad  2000 x 450 mm    600 mm    S-200.45/B19         

Tafel “Stabile” onderblad  600 mm 

uitvoering     afmetingen   voor tafeldiepte    artikelnr. 

onderblad 13 mm Volkernblad  1200 x 600 mm    800 mm    S-120.60/VK             

onderblad 19 mm beukenblad  1200 x 600 mm    800 mm    S-120.60/B19    

onderblad 13 mm Volkernblad  1600 x 600 mm    800 mm    S-160.60/VK          

onderblad 19 mm beukenblad  1600 x 600 mm    800 mm    S-160.60/B19         

onderblad 13 mm Volkernblad  2000 x 600 mm    800 mm    S-200.60/VK          

onderblad 19 mm beukenblad  2000 x 600 mm    800 mm    S-200.60/B19         
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hoogte verstelbare werktafels 

speciale uitvoeringen 
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hoogte verstelbare werktafels 

speciale uitvoeringen 
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aantekeningen 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


